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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
39/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 

13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. 
j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat vagyonáról  

szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet a vagyon feletti tulajdonosi jog 
gyakorlása II. Fejezet a következı 9/A. alcímmel egészül ki: 

 
[A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása.] 

 
 

„9/A. A vagyonkezelés szabályairól 
 
 

16/A. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-
testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. 
törvényben (továbbiakban: önkormányzati törvény) meghatározott vagyonkezelıi jogot 
létesíthet.  

 
(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévı nemzeti vagyon kezelése a nemzeti vagyonról szóló 

törvény és az önkormányzati törvény, illetve a Víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvényben ( a továbbiakban: víziközmő törvény) foglalt rendelkezések szerint 
történhet. 

 
16/B. § 

 
(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat tulajdonában lévı nemzeti vagyonra a nemzeti  

vagyonról szóló törvény, illetve víziközmő esetén a víziközmő törvény rendelkezései 
szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelıi jogot 
létesíthet. 

 
(2) A vagyonkezelıi jog – a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott kivétellel – 

vagyonkezelési szerzıdéssel jön létre. A vagyonkezelési szerzıdést a képviselı-testület 
döntése alapján, az Önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá. 
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(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében vagyonkezelési 
szerzıdés az önkormányzati törvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben 
meghatározott szervekkel köthetı.  

 
(4) A Képviselı-testület – a polgármester javaslata alapján – dönt a vagyonkezelıi jog 

ellenértékérıl, a vagyonkezelıi jog ingyenes átengedésérıl. A vagyonkezelıi jog 
ellenértékének meghatározásához - szükség szerint - az érték meghatározására 
jogosultsággal rendelkezı szakértıtıl szakvélemény kérhetı. 

 
(5) A vagyonkezelıi jog ellenértékérıl kivétel nélkül a vagyonkezelési szerzıdés rendelkezik. 
 
(6) A vagyonkezelıt – ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerzıdés másként nem 

rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – 
ideértve a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény) 
szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget is – azzal, hogy a nemzeti 
vagyon megırzésére és védelmére a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
(7) A vagyonkezelı köteles: 

a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket, 
b) teljesíteni az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettséget, 
c) a vagyonkezelésébe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülı 
értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni, 
d) teljesíteni a vagyonkezelési szerzıdésben vállalt, illetve jogszabály alapján fennálló 
egyéb kötelezettségeket, 
e) gondoskodni az önkormányzati vagyon értékének megırzésérıl, állagának 
megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról, 
f) a vagyonkezelése alatt álló önkormányzati vagyonnal rendeltetésszerően, az általában 
elvárható gondossággal köteles gazdálkodni. 
 

(8) A vagyonkezelı a kötelezettségek megszegésével okozott kárért az Önkormányzatnak a 
polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelısséggel. 

 
(9) A vagyonkezelıi jog ugyanazon vagyontárgyra meghatározott hányadok szerint több 

vagyonkezelıt is megillethet. Ilyen esetben a vagyontárgy birtoklásának, használatának 
szabályait, az egyes vagyonkezelıket megilletı jogokat és kötelezettségeket a 
vagyonkezelési szerzıdéseknek részletesen és egymástól egyértelmően elkülönítve kell 
tartalmazniuk. 

 
(10) A vagyonkezelési szerzıdést írásba kell foglalni. 
 
(11) A vagyonkezelési szerzıdésnek a törvény által elıírtakon, valamint az általános 

szerzıdési tartalmi kellékeken kívül – figyelembe véve az adott vagyontárgy sajátos 
jellegét, valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati közfeladatot – tartalmaznia kell a 
rendelet 1. melléklete szerinti elemeket.  
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16/C. § 
 

(1) Amennyiben a vagyonkezelıi jog megszerzésének és gyakorlásának ellenértéke 
meghatározott pénzösszeg, azt a vagyonkezelési szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen 
kell megfizetni. 

 
(2) Ellenértékként végzett tevékenységnek minısül különösen a vagyonkezelésbe vett 

vagyontárgyak értékcsökkenését meghaladóan végzett, azok értékét növelı felújítás, 
beruházás, továbbá az üzemeltetési költségek körébe nem tartozó állagvédelem. 

 
(3) A (2) bekezdés szerint elvégzett tevékenység értékét a vagyonkezelınek bizonylatokkal – 

így különösen elızetes tételes költségvetéssel és számlákkal – kell igazolnia, és arról a 
vagyonkezelési szerzıdésben meghatározott módon és gyakorisággal, de legalább évente 
a képviselı-testület részére be kell számolnia. A polgármester – a polgármesteri hivatal 
közremőködésével – köteles a beruházás helyszínén az elvégzett munkákat ellenırizni. 

 
(4) Amennyiben a vagyonkezelıi jog megszerzésének, illetve gyakorlásának ellenértéke 

részben vagy egészben a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyon végzett (2) bekezdés 
szerinti tevékenység, a vagyonkezelési szerzıdésben rögzíteni kell, hogy az 
Önkormányzat az e tevékenységgel összefüggı általános forgalmi adó fizetési 
kötelezettségét áthárítja a vagyonkezelıre. 

 
 

16/D. § 
 
(1) A vagyonkezelésben lévı önkormányzati vagyon bérbeadására e rendelet szabályait azzal 

az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bérbeadással kapcsolatos jogokat (pl.: a pályázati 
eljárás kiírása, lebonyolítása, eredményének megállapítása, a bérleti szerzıdés megkötése 
stb.) a vagyonkezelı gyakorolja. 

 
(2) A vagyonkezelı, a vagyonkezelési szerzıdés idıtartama alatt haladéktalanul köteles 

tájékoztatni az Önkormányzatot: 
a) ha ellene csıd- vagy felszámolási eljárás, helyi önkormányzatnál adósságrendezési 
eljárás indult, 
b) ha végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszüntetésre 
irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre került sor, 
c) ha 3 hónapnál régebbi köztartozása van, és annak megfizetésére nem kapott halasztást, 
d) mindazokról a változásokról, amelyekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget 
jogszabály, vagy a vagyonkezelési szerzıdés elıírja. 

 
16/E. § 

 
(1) A vagyonkezelıt megilletı jogok gyakorlását, annak szabályszerőségét, célszerőségét az 

államháztartásról szóló törvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak 
figyelembevételével a polgármester – a polgármesteri hivatal közremőködésével – 
ellenırzi. 
 

(2) A tulajdonosi ellenırzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, 
ennek keretében különösen: az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének, 
teljességének és helyességének biztosítása, továbbá a jogszerőtlen, szerzıdésellenes, vagy 
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a tulajdonos érdekeit sértı, illetve az Önkormányzatot hátrányosan érintı 
vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerő állapot helyreállítása. 

 
(3) A polgármester – a polgármesteri hivatal közremőködésével – a tulajdonosi ellenırzés 
keretében jogosult: 

a) az ellenırzött szerv önkormányzati tulajdonba tartozó, vagyonkezelésében álló ingatlan 
területére belépni, 
b) az ellenırzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 
titokvédelmi elıírások betartásával – betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve 
tanúsítvány készíttetni, 
c) az ellenırzött vagyonkezelı vezetıjétıl és bármely alkalmazottjától írásban vagy 
szóban felvilágosítást, információt kérni. 
 

(4) A polgármester – a polgármesteri hivatal közremőködésével – a tulajdonosi ellenırzés 
során köteles: 

a) jogait úgy gyakorolni, hogy az ellenırzött vagyonkezelı tevékenységét és 
rendeltetésszerő mőködését a lehetı legkisebb mértékben zavarja, 
b) tevékenységének megkezdésérıl az ellenırzött vagyonkezelı vezetıjét az ellenırzés 
megkezdése elıtt legalább 15 nappal tájékoztatni, 
c) megállapításait tárgyszerően, a valóságnak megfelelıen ellenırzési jelentésbe foglalni 
és a jelentéstervezetet, valamint a végleges jelentést az ellenırzött vagyonkezelı 
vezetıjének megküldeni. 
 

(5) Az ellenırzött vagyonkezelı, annak képviselıje jogosult: 
a) az ellenırzési cselekményeknél jelen lenni, 
b) az ellenırzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni. 
 

(6) Az ellenırzött vagyonkezelı, annak képviselıje köteles: 
a) az ellenırzés végrehajtását elısegíteni, abban együttmőködni, 
b) az ellenırzés végzı részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, 
nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani, 
c) az ellenırzést végzı kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, 
okmányok, adatok) teljességérıl nyilatkozni, 
d) az ellenırzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni, 
e) az ellenırzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseirıl az Önkormányzatot 
tájékoztatni. 
 

(7) A polgármester az adott évben elvégzett tulajdonosi ellenırzések legfontosabb 
megállapításairól, összefoglaló jelentésben évente tájékoztatja a képviselı-testületet. 

 
(8) A vagyonkezelési szerzıdés megszőnésére a nemzeti vagyonról szóló törvényben és az 

önkormányzati törvényben foglaltak az irányadók.”   
 

 
2. § 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat vagyonáról  
szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete e rendelet 1 mellékletével egészül ki. 
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3. § 

 
 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 

hatályát veszti. 
 
 

 Basky András sk.       Kutasiné Nagy Katalin   
   polgármester                   jegyzı távollétében: 
 
 
       Muhariné Mayer Piroska sk. 
        aljegyzı 

 
 
A kihirdetés napja: 2012. december 21. 

 
 Kutasiné Nagy Katalin   
    jegyzı távollétében 

 
 

       Muhariné Mayer Piroska sk. 
        aljegyzı 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
1. melléklet a 39/2012.(XII. 21. ) önkormányzati rendelethez 

 
[3. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez] 
 

 
A vagyonkezelési szerzıdésnek a törvény által elıírtakon, valamint az általános szerzıdési 
tartalmi kellékeken kívül – figyelembe véve az adott vagyontárgy sajátos jellegét, valamint az 
ahhoz kapcsolódó önkormányzati közfeladatot – tartalmaznia kell az alábbi elemeket:  
a) a vagyonkezelı által kötelezıen ellátandó önkormányzati közfeladatot és ellátható egyéb 
tevékenységeket, 
b) a vagyonkezeléssel érintett vagyoni kör pontos megjelölését, 
c) a vagyonkezelı által a feladatai ellátásához alvállalkozók, illetıleg közremőködık 
igénybevételére, és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására, 
használatára vonatkozó korlátozó rendelkezéseket, 
d) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek az Önkormányzat 
számviteli nyilvántartási adataival megegyezı tételes jegyzékét értékével együtt, azon belül a 
kötelezı önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését, 
e) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és a 
vagyonnal való vállalkozás feltételeit, 
f) a vagyonkezelıi jog megszerzésének ellenértékét, illetve az ingyenesség tényét, 
g) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját, 
h) az Önkormányzat költségvetését megilletı – a vagyonkezelésbe adott vagyon kezelésébıl 
származó befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történı elszámolásra 
vonatkozó rendelkezéseket, 
i) a szerzıdés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket, mellékkötelezettségeket 
és egyéb biztosítékokat, 
j) az elszámolási kötelezettség tartalmát, ideértve a vagyonnal való folyamatos, valamint a 
vagyonkezelıi jog megszőnése következtében fennálló elszámolást, továbbá az 
államháztartásról szóló törvényben meghatározott, az Önkormányzat költségvetését megilletı 
bevételek, illetve a költségek és a ráfordítások elkülönítésének módját, 
k) a vagyonkezelési szerzıdés idıtartamát, 
l) a szerzıdés megszőnése esetén a felek által teljesítendı szolgáltatásokat, beleértve az 
ilyenkor szükséges elszámolást is, 
m) amennyiben jogszabály a vagyonkezelési szerzıdés hatálybalépését valamely szerv vagy 
személy döntéséhez köti, a szerzıdés mellékleteként az adott döntést. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


